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السعودية تمنع اإلخواني اآلنسي من دخول أراضيها 
وضعت السلطات السعودية القيادي اإلصالحي في 
جماعة اإلخ��وان المحامي "خالد اآلنسي" في "القائمة 
السوداء " للممنوعين من دخول األراضي السعودية بعد 
قرار منعه من دخول أراضيها ألداء العمرة..وبحسب  
»براقش نت«  قال اآلنسي إنه حصل على موافقة من 

وزارت��ي األوق��اف والداخلية في السعودية ولكن تم 
الرفض من إدارة القوائم في السفارة السعودية في 

اليمن وحجز الجواز من قبل القنصل..
 الجدير ذكره ان السعودية في وقت سابق قد صنفت 

جماعة اإلخوان " من ضمن التنظيمات اإلرهابية.

مواقف
> فوز حزب العدالة والتنمية 
في االنتخابات المحلية التركية، 
ج��اء بعد م��ؤام��رة وك��ي��د محلي 
واقليمي ودول���ي م���ازال يعمل 
جاهدًا للقضاء على آمال الشعوب 
التواقة للحياة الحرة الكريمة 
وابقائها تابعة ذليلة ال تملك 

قوتها وقرارها..
وم��ن ال��م��ؤس��ف ان ي��ب��دد ال��ع��اج��زون أموالهم 
وام��ك��ان��ات شعوبهم ل��وأد النجاح ال��ذي عجزوا 
عن محاكاته، وكان األولى بهم ان يستفيدوا من 

التجربة التركية.
زيد الشامي

> من بين اخطاء زمالئنا في 
قيادة الحراك مثاًل:

ال��ب��ع��ض ي��ت��ح��دث ع���ن ان��ن��ا 
نحن الجنوبيين لسنا يمنيين، 
طيب نحن أتينا م��ن أي��ن؟ من 
أي ك��وك��ب..؟ الحركة الوطنية 
ع��ن��دم��ا تشكلت ف��ي منتصف 
الخمسينيات، تشكلت ف��ي ع��دن وشملت كل 
مناطق الجنوب بهوية يمنية.. بعد سنوات من 
النضال بهوية يمنية واحدة، كيف سمح البعض 
لنفسه ان يقول اننا نحن الجنوبيين لسنا يمنيين..
أنيس حسن يحيى

> إن القاعدة.. لم تقم بربع 
ما قام به الحوثي من قتل ألبناء 
القوات المسلحة ولم تأخذ من 
اسلحة الدولة كما أخذ الحوثي، 
ومع ذلك نرى الحكومة تتبسم 
له وتقوم بتحكيمه، وهذا عار 
عليها.. فمن عجائب هذا القرن 

ان الحكومة تخضع لمليشيات الحوثي وتقوم 
بتحكيمها..

سرور الوادعي

نقل مؤتمر أصدقاء اليمن من الرياض 
إلى لندن رسالة واضحة!!

يسود ال��ش��ارع اليمني حالة قلق ج��راء سياسة    
التخبط لحكومة الوفاق برئاسة باسندوة الممثل 
لجماعة اإلخوان والتي تقود السياسة اليمنية إلى عداوات 

مع األشقاء واألصدقاء.. واليمن في غنى عنها..
وت��زداد المخاوف من المغامرات الصبيانية لإلخوان 
خصوصًا تجاه المملكة العربية السعودية ومصر ودولة 
اإلم����ارات العربية المتحدة وغيرها وه��ي مغامرات 
محفوفة بالمخاطر إذ يتم تغليب المصالح الحزبية 
على العالقات التاريخية مع األشقاء والتي يفترض ان ال 

تحكمها أهواء شخصية أو حزبية.
واعتبر مراقبون سياسيون ان صنعاء أم��ام خيارات 
صعبة فأوضاع داخلية غير مستقرة وأزمات سياسية 
واقتصادية وإنسانية وص��راع��ات طاحنة، وتخريب 
اقتصادي ومواجهات مع اإلرهاب، وهي معارك خطرة 

ومكلفة..
م��ح��ذري��ن م��ن خ��ط��ورة التفريط ب��ال��دول الشقيقة 
والصديقة التي تقف إلى جانب الشعب اليمني وتسعى 
جاهدة إلخراج البالد من األزمة وقدمت الدعم السخي 

للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن والتزال.
وحمل المراقبون السياسيون حزب اإلصالح »اإلخوان 
ف��ي اليمن« مسئولية عرقلة استيعاب منح األشقاء 

واألصدقاء من الدول والمنظمات المانحة..
معتبرين اعتذار السعودية عن استضافة اجتماع 
اصدقاء اليمن الذي كان مقررًا له ان ينعقد في الرياض، 

ونقله إلى لندن رسالة واضحة يجب ان تستوعبها الحكومة 
اليمنية قبل ان تتخذ السعودية وغيرها خطوات اخرى 
ومنها عدم المشاركة في اجتماعات الدول المانحة إذا 
ظل اإلخوان في اليمن يسعون إلى تنفيذ أجندة اقليمية 

تستهدف أمن واستقرار السعودية ومصر..
واع��رب المراقبون عن استغرابهم ان يتوجه وزير 
ات مع قيادات قطرية  التخطيط إلى الدوحة ويعقد لقاء

غير مكترث بالتطورات حول اجتماع أصدقاء اليمن.
موضحين ان لقاء رئيس الجمهورية مع سفراء الدول 
الراعية للمبادرة األسبوع الماضي عكس القلق اليمني 

من مخاطر التحديات المستقبلية خصوصًا وان الحكومة 
اليمنية لم تنفذ أيًا من االلتزامات التي تعهدت بها في 

االجتماعات السابقة.. وهذا ما يزيد األمر سوءًا..
وأكد المراقبون ان اإلخوان يتعمدون افشال أية جهود 
سياسية أو استيعاب مساعدات المانحين ألن تحقيق 
األمن واالستقرار وإنهاء األزمة تتعارض مع مصالحهم 
واألجندة الخارجية التي ال يمكن ان تنجح إاّل في ظل 

الفوضى واالقتتال..
وأوضحوا ان وزراء اإلخوان مشغولون بالترويج للمشروع 

القطري والتركي وال يكترثون بغير ذلك..

اإلخوان والقاعدة

 حرب على الرئيس هادي أم إجهاض الحرب على اإلرهاب؟!

المشكلة ليست في القصة التي يضخمها 
اإلخ���وان ح��ول االث���وار وطريقة تحكيم 
اللجنة الرئاسية لوقف تداعيات األوضاع في 
عمران للحيلولة دون انزالقها لمواجهات 
دامية بين اإلصالح والحوثيين.. ألن الجميع 
يعرف أن المتباكين على دماء االثوار اليوم 
يسعون لسفك دماء اليمنيين بزج الجيش 
واألم���ن ف��ي ح��رب طاحنة م��ع الحوثيين 

والقبائل الذين ثاروا ضد اإلخوان..
ولعل األخطر في هذا المشهد الدرامي 
الذي اشعله اإلخوان في إب وذمار والرضمة 
وغ��ي��ره��ا.. ه��و خ��وض تنظيم القاعدة 
م��ع اإلخ���وان ال��ح��رب ض��د الرئيس ه��ادي 
والمتمثلة بتزايد عمليات اإلرهابيين ضد 

الجيش واألمن..
ان االخوان الذين اصدر مشائخهم باألمس 

بيانات طالبوا فيها الرئيس هادي بالحوار 
مع القاعدة ووقف الحرب ضدهم وظلوا 
يمارسون ضغوطًا مختلفة قد بدأوا اليوم 
يستثمرون ذل��ك التحالف وث��م��ار تلك 
الفتاوى التي اطلقها اإلخوان وجرموا فيها 

قتل اإلرهابيين.

وما يستغرب له ان يرفض اإلخوان الحوار 
مع الحوثيين والذين تحالفوا معهم سنوات 
ف��ي خ��ي��ام س��اح��ات ال��ت��غ��ري��ر.. ونجدهم 
يستميتون في ذات الوقت يرفضون خوض 
الرئيس هادي الحرب ضد عناصر القاعدة 
واعتبروا ذلك مخالفة للشرع على الرغم مما 

ترتكبه تلك العناصر اإلرهابية من جرائم 
بشعة لعل آخرها االعتداء على المنطقة 

العسكرية الرابعة في عدن..
لقد ب��ات م��ن ال��واض��ح ان عملية اخونة 
الجيش واألمن قد تم فيها اختراق عناصر 
ال��ق��اع��دة لمفاصل هاتين المؤسستين 
الوطنيتين.. وكان هدف اإلخوان تمكين 
عناصر القاعدة من توجيه ضربات قوية 
ف��ي أه���م م��ف��اص��ل ال��دول��ة ب��ه��دف ف��رض 
تنظيم القاعدة كقوة حاضرة في الساحة 
وإلجبار الرئيس هادي على الحوار معهم 
بعد توجيه ضربات نوعية للدولة كوزارة 
ال���دف���اع وال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة األول���ى 
والرابعة والسجن المركزي.. وهذه خطوة 
في طريق اجهاض الحرب ضد اإلره��اب 

في اليمن..

> الح��رب العدائي��ة التي يش��نها اإلخوان ض��د األخ عبدربه منصور هادي -رئي��س الجمهورية- والت��ي تتزامن مع تصعيد   
تنظيم القاعدة لعملياته اإلرهابية، تكشف عن مخطط دموي وتخريبي اشد بشاعة من مخطط 2011م..

بدون شك ان الحملة منظمة وتخوضها كل قيادات اإلخوان عبر أكثر من منبر وعلى مدى اشهر ترافقها أعمال تصعيد خطيرة 
ف��ي عم��ران وإب والضالع وش��بوة والعاصمة صنعاء وغيرها، وكلها موجهة لخلق صورة في وعي وعقول أتباعهم وبس��طاء الناس 
بأن الرئيس هادي هو »غريم الشعب«.. ولكن اهداف المعركة هي إعادة تغيير الموازين لصالح قوى اإلرهاب في اليمن واجهاض 

مكافحة اإلرهاب..

تزايد عمليات االرهابيين ضد المؤسسة 
العسكرية تؤكد اختراقهم لها

ليس مستغربًا أن يطالب اإلخوان بالحوار مع 
القاعدة ويرفضونه مع الحوثيين


